Nedělník pro 3. neděli velikonoční 1. 5. 2022

1. ČTENÍ Sk 5,27b-32.40b-41
Po vylití Ducha svatého apoštolové hlásají evangelium. Již jednou byli zatčeni. Konají divy a lidé si
toho všímají. Proto je velekněz znovu nechá zatknout, ale oni s pomocí anděla odejdou ze žaláře a
ráno zvěstují Krista. Hned jsou opět zatčeni a probíhá výslech.
Velekněz začal apoštoly vyslýchat: „Přísně jsme vám přece přikázali, že v tom jménu
už nesmíte učit. Přesto však Jeruzalém je plný toho vašeho učení a chcete na nás
přivolat pomstu za krev onoho člověka.“
Ale Petr a ostatní apoštolové na to řekli: „Více je třeba poslouchat Boha než lidi.
Bůh našich otců vzkřísil Ježíše, když vy jste ho pověsili na dřevo a zabili. Ale Bůh ho
povýšil po své pravici jako vůdce a spasitele, aby Izraeli dopřál obrácení a odpuštění
hříchů. A my jsme svědky těchto událostí, stejně i Duch svatý, kterého Bůh dal těm,
kdo ho poslouchají.“
Dali apoštoly zbičovat a zakázali jim mluvit ve jménu Ježíšově. Pak je propustili. A
oni odcházeli z velerady s radostí, že směli pro to jméno trpět příkoří.
ŽALM 30
Boží vítězství je základním obsahem chvály, kterou liturgie zpívá. Připojme se k tomuto zpěvu i
my.
Odpověď: Chci tě oslavovat, Hospodine, neboť jsi mě vysvobodil.
Chci tě oslavovat, Hospodine, – neboť jsi mě vysvobodil, – nedopřál jsi, aby se nade
mnou radovali moji nepřátelé. – Hospodine, z podsvětí jsi vyvedl mou duši, –
zachovals mi život mezi těmi, kteří do hrobu klesli.
Zpívejte Hospodinu, jeho zbožní, – a vzdávejte díky jeho svatému jménu! – Vždyť
jeho hněv trvá chvíli, – ale jeho laskavost po celý život, – zvečera se uhostí pláč, –
zjitra však jásot.
Slyš, Hospodine, a smiluj se nade mnou, – pomoz mi, Hospodine! – Můj nářek jsi
obrátil v tanec, – Hospodine, můj Bože, chci tě chválit navěky!
2. ČTENÍ Zj 5,11-14
Kniha Zjevení pomocí barvitých symbolických obrazů líčí skutečné pozadí dějin světa. Ve 4.
kapitole ukáže nebe a Boží vládu. V 5. kapitole se na scéně objeví Boží Syn, který přinesl oběť
(Beránek). Nebe oslavuje…
Já, Jan, měl jsem vidění a uslyšel jsem hlas velkého množství andělů shromážděných
kolem trůnu, bytostí a starců – bylo jich na miliony a stamiliony – a volali silným
hlasem: „Beránek, který byl zabit, si zaslouží, aby přijal moc, bohatství, moudrost a
sílu, čest, slávu i chválu!“
A všechno tvorstvo na nebi, na zemi, v podsvětí i na moři a vše, co je v nich, jsem
slyšel volat: „Tomu, který sedí na trůně, i Beránkovi přísluší chvála, čest, sláva i moc
na věčné věky!“ Tu ony čtyři bytosti přidaly: „Amen!“ a starci padli na tvář a
poklonili se.
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EVANGELIUM Jan 21,1-19
Vzkříšený Ježíš se ukázal apoštolům ve večeřadle a týden poté opět. Avšak apoštolové nerozumí,
co mají dále dělat. Ježíš proto znovu přichází a naznačuje lovem ryb i rozhovorem s Petrem, k
čemu apoštoly volá.
Ježíš se znovu zjevil svým učedníkům, a to u Tiberiadského moře. Zjevil se takto:
Byli pohromadě Šimon Petr, Tomáš zvaný Blíženec, Natanael z galilejské Kány,
synové Zebedeovi a ještě jiní dva z jeho učedníků. Šimon Petr jim řekl: „Půjdu lovit
ryby.“ Odpověděli mu: „I my půjdeme s tebou.“ Vyšli tedy a vstoupili na loď, ale tu
noc nic nechytili.
Když už nastávalo ráno, stál Ježíš na břehu, ale učedníci nevěděli, že je to on.
Ježíš se jich zeptal: „Dítky, nemáte něco k jídlu?“
Odpověděli mu: „Nemáme.“
On jim řekl: „Hoďte síť na pravou stranu lodi, a najdete.“ Hodili ji tedy, a nemohli
ji už ani utáhnout pro množství ryb.
Tu onen učedník, kterého Ježíš miloval, řekl Petrovi: „Pán je to!“ Jakmile Šimon
Petr uslyšel, že je to Pán, přehodil přes sebe svrchní šaty – byl totiž oblečen jen
nalehko – a skočil do moře. Ostatní učedníci dojeli s lodí – nebyli od země daleko,
jen tak asi dvě stě loket, a táhli síť s rybami.
Když vystoupili na zem, viděli tam žhavé uhlí a na něm položenou rybu a vedle
chléb. Ježíš jim řekl: „Přineste několik ryb, které jste právě chytili.“ Šimon Petr
vystoupil a táhl na zem síť plnou velkých ryb, bylo jich stotřiapadesát. A přesto, že
jich bylo tolik, síť se neprotrhla. Ježíš je vyzval: „Pojďte snídat!“ Nikdo z učedníků
se ho neodvážil zeptat: „Kdo jsi?“ Věděli, že je to Pán. Ježíš přistoupil, vzal chléb a
dal jim, stejně i rybu.
To bylo už potřetí, co se Ježíš zjevil učedníkům po svém zmrtvýchvstání.
Když posnídali, zeptal se Ježíš Šimona Petra: „Šimone, synu Janův, miluješ mě více
než ti zde?“ Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé
beránky.“
Podruhé se ho zeptal: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Odpověděl mu: „Ano,
Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce.“
Zeptal se ho potřetí: „Šimone, synu Janův, miluješ mě?“ Petr se zarmoutil, že se ho
potřetí zeptal: „Miluješ mě?“, a odpověděl mu: „Pane, ty víš všechno – ty víš, že tě
miluji.“
Ježíš mu řekl: „Pas moje ovce! Amen, amen, pravím ti: Dokud jsi byl mladší, sám ses
přepásával a chodils, kam jsi chtěl. Ale až zestárneš, vztáhneš ruce, a jiný tě přepásá
a povede, kam nechceš.“
To řekl, aby naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech ho vyzval:
„Následuj mě!“
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Farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov
• Pán Bůh zaplať za všechno, co pro farnost děláte, za Vaše modlitby, služby ve
farnosti a dary pro farnost.
• Děkuji ještě jednou všem, kdo se zapojili do příprav na slavení Velikonoc, Pán
Bůh zaplať.
• Prosím, pamatujte na farnost svými finančními příspěvky a dary.
V hotovosti můžete přispět farnosti v kostele při sbírce, do kasičky nebo
předáním daru faráři nebo kaplanovi.
Bezhotovostně můžete přispět zasláním daru na účet farnosti
1500345309/0800 (ze zákonných důvodů uvádějte, prosím, že se jedná o dar (na
hlavní činnost)).
O potvrzení o daru si můžete požádat zde: http://bit.ly/PotvrzeniDaruPsk
• V neděli 24. 4. se konala pravidelná měsíční sbírka na opravy a údržbu.
OTEVŘENÝ KOSTEL
• Prosím, zapojte se do hlídání kostela. Rozpis je většinou umístěn na stolku
v kostele. Kostel je otevřený v době bohoslužeb, což zde samozřejmě není
ani potřeba psát, ale jen pro pořádek. Je snaha o to, aby byl otevřený také
každý den od 9:00 do 17:00. Což se zatím daří. Je ale poměrně náročné, aby
neustále byl někdo ve střehu, aby mohl reagovat na případný poplach,
anebo při jiné činnosti po očku sledoval dění v kostele. Proto je důležité,
aby se tu a tam alespoň někdo zapsal a dal vědět, že přišel, v kostele je
telefon, stačí ho zvednout a vyčkat, než se někdo ozve, podobně je dobré
dát vědět, že ten, kdo se ujal služby hlídání, odešel. To je možné udělat i
bez zapsání prostě přijít a telefonem v kostele ohlásit, že teď budete třeba
hodinu hlídat. Pokud jsou některé časy označené vykřičníkem, pak to
znamená, že v tu dobu, pokud nebude služba, bude na 99% zavřeno.
VÝUKA NÁBOŽENSTVÍ

• Ve čtvrtek 5. 5. od 16:30.
• Vyučování probíhá v prostorách ZŠ při CMG.
Vyučuje se v šesti skupinách: 1.,2.,3.,4.,5., a 6-9

PŘÍPRAVA NA PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ
• Další setkání se uskuteční v pátek 6. 5. v 16:30 v katechetickém sále.
• V pátek 20. 5. bude v 16:30 první svatá zpověď
• V sobotu 21. 5. bude v 10:00 slavnost prvního svatého přijímání
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PŘÍPRAVA NA BIŘMOVÁNÍ
• Další setkání proběhne v sobotu 7. 5. v 18:00 na faře.
• Biřmování bude uděleno na Slavnost Ducha svatého 5. 6. v 10:30.

•
•
•
•
•

SVÁTOST SMÍŘENÍ
V neděle a zasvěcené svátky s nedělním pořadem bohoslužeb – půl hodiny
před ranní mší svatou, před ostatními nedělními a svátečními bohoslužbami podle
časových možností – u PsK sledujte informační obrazovku v kostele.
Všední dny a sobota, kromě času před čtvrteční večerní mší svatou– půl
hodiny před ranní a večerní mší svatou.
Zpovídá se v kapli Nejsvětější Trojice nebo na zahradě.
Je možné se na udělení svátosti smíření domluvit individuálně. V případě,
že máte nějaký problém nebo si o něčem potřebujete ve svátosti smíření
promluvit, je určitě individuální domluva ta nejlepší volba.
Pro svátost smíření, která má z jakéhokoliv důvodu trvat déle a omezený
čas před mší svatou by na ni nevystačil, bude vyhrazen čas v pátek, kdy
není příprava na první svaté přijímání, od 16:00 do 17:00 na faře v bývalé
kanceláři (pokud by tam v tu dobu nikdo nebyl, nebojte se zazvonit).

MÁJOVÉ POBOŽNOSTI
• V úterý a v pátek v 18:00 – mše svatá začne po skončení májové pobožnosti
• Ve středu ve 12:00
• V neděli v 19:00 májová + zpívaný kompletář
OSTATNÍ AKTUÁLNÍ INFORMACE
• „Farní kancelář “– je vhodné se domluvit dopředu telefonicky nebo emailem.
Je samozřejmě také možné jednoduše přijít na faru a zazvonit na faráře, určitě se
Vám, pokud bude moct, bude věnovat.
• Zapisování úmyslů na mše svaté – po mši svaté v sakristii nebo přijít na faru a
zazvonit, což ale někdy nemusí být úspěšné, nebo telefonicky nebo emailem.
• V tomto týdnu je mnoho volných úmyslů: pondělí 8. 5. 8:00 PsK, čtvrtek 5. 5.
8:00 PsK, čtvrtek 5. 5. 17:30 PsK, pátek 6. 5. 8:00 PsK, sobota 7. 5. v 8:00 PsK,
neděle 8. 5. 7:30 PsK a neděle 8. 5. 18.00 sv. Josef Krasice.
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• Dnes v neděli 1. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívaný
kompletář.
• Ve čtvrtek 5. 5. bude při mši sv. v 17:30 katecheze pro děti.
• Pátek 6. 5. je první v měsíci, po ranní i večerní mši svaté budou litanie se
zásvětnou modlitbou a svátostné požehnání.
• Nezapomínejte, prosím, hlásit nemocné, které bychom mohli navštívit
doma. Přes dobu covidovou se nám zájem o navštěvování doma nějak téměř
vytratil. Zkuste se, prosím, zamyslet nad tím, jestli není ve Vašem okolí někdo,
kdo chodil do kostela a už nechodí a případně ho oslovit a zeptat se, zda by
nechtěl návštěvu kněze a dát o tom vědět. Nikdo z nás neví dne ani hodiny a
máme být připraveni.
• V sobotu 7. 5. se bude udělovat při ranní mši svaté svátost nemocných.
• V neděli 8. 5. v 19:00 bude v kostele PsK májová pobožnost a zpívaný kompletář.
• Ve středu 11. 5. se v 19:00 sejde pastorační rada.
• Pamatujte ve svých modlitbách na ty, kdo o Velikonocích přijali svátost křtu, a na
ty, kdo se připravují na první svatou zpověď a první svaté přijímání a na
biřmování.
Římskokatolická farnost Povýšení svatého Kříže Prostějov, Filipcovo nám, 20/4, Prostějov, 796
01,734684784, email: faprostejov-psk@ado.cz, www.povyseni.dpv.cz, farář a děkan P. Aleš
Vrzala
Farnost svatých Petra a Pavla Prostějov
• Při pravidelné sbírce na opravy se vybralo: celková částka nedělních sbírek za oba
kostely je 9.713,- Kč. Pán Bůh zaplať.
• Májové pobožnosti budou v měsíci květnu pravidelně od 18:00 v pondělí a pátek
namísto růžence. Prosíme lektory, aby se zapsali do připraveného rozpisu v
kostele.
• V pátek 6.5. slavíme svátek sv. Dominika Savio, patrona ministrantů, večerní mše
v 18:30 v kostele a další program na faře - zveme mladší i starší ministranty
• Sobota 7.5. - v kostele 6:30 růženec; 7:00 mše a další program 1.soboty v měsíci
• Děti, mládež, rodiny s dětmi zveme na sportoviště u Reálného gymnázia, kde v
neděli 8.5.od 14 hod bude sportovní odpoledne.
• městská pouť u sv. Jana Nepomuckého bude v sobotu 14.5. v 17 h
• Srdečně vás zveme na farní pouť, která se uskuteční 4.6.2022 - program:
• Odjezd autobusem v 8:00 od kostela Petra a Pavla Prostějov
Návrat cca. v 17:00 tamtéž
1.Zastávka – kostel Panny Marie Bolestné, Sloup
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2. Zastávka – kostel Jména Panny Marie, Křtiny – mše sv.
3. Zastávka – kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna
Cena: 250,-Kč platba při přihlášení. (Úhrada se v případě neúčasti nevrací). Oběd
a svačina nejsou zajištěny! Přihlašování od 24.4.2022 do 15.5.2022 vždy po
nedělní mši sv. v kapli sv. Lazara
• Zveme také na pěší putování z Kralic do Dubu n. M (7.5.) a z Nivy do Sloupu
(21.5.) - informace na vývěsce.
• Farnost nabízí k využití volný skleník. Přednostně je nabídka určena vám
farníkům, k relaxaci, k aktivnímu odpočinku na farní zahradě. Kdo sedíte denně u
PC a chybí vám pohyb, a nebojíte se manuální práce, je to nabídka pro vás.
Římskokatolická farnost sv. Petra a Pavla Prostějov, Lidická 1894/1a, Prostějov, 79601,
email: faprostejov-spap@ado.cz, www.petrpavel.dpv.cz, administrátor P. Josef Klinkovský, SDB,
tel: 608629241

CENTRUM PRO RODINU PROSTĚJOV z.s.
Filipcovo nám. 20/4, 796 01 Prostějov, http://prostejov.dcpr.cz,
cprprostejov@ado.cz, tel. 608 228 464
aktuální nabídku programů najdete na webu: http://prostejov.dcpr.cz/
• VE STŘEDU 4.5. 2022 proběhne SETKÁNÍ SENIORŮ v sakristii kostela
Povýšení sv. Kříže po mši sv. (asi v 9:00).
MLÁDEŽ DĚKANÁTU PROSTĚJOV
• CROSSNA – spolčo pro mládež z našeho prostějovského děkanátu. V pátek
6. 5. 2022 v Pivíně, začátek v 19:00 mší svatou v kostele svatého Jiří, konec
ve 22:30. Drobné občerstvení na společný stůl přijmeme s radostí! mladez.dpv.cz
• Spolčo VIP – věřící i v pátek. V pátek 20. 5. v 18.00 v kostele PsK mše svatá za
mládež našeho děkanátu. Spolčo od 19:00 do 20:00 na CMG. Po spolču možnost
posezení u kávy a čaje. Více na mladez.dpv.cz
NEMOCNICE PROSTĚJOV
• Bohoslužby v nemocnici opět obnoveny, každé pondělí kromě 3. pondělka, kdy je
bohoslužba církve Českobratrské evangelické/ Československé husitské.
Z DIECÉZE
• Diecézní pouť za účasti zástupců presynodálních skupin – mše svatá v sobotu 7.
5. v 16:00 – celebruje otec arcibiskup.
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SLOVO BISKUPŮ ČECH, MORAVY A SLEZSKA
K NEDĚLI DOBRÉHO PASTÝŘE
Bratři a sestry, a především vy, mladí přátelé,
příští neděli bude církev slavit Neděli Dobrého pastýře, která je již tradičně spojena
s modlitbami za nová povolání ke služebnému kněžství, ale také k zasvěcenému
životu. Evropa, ale i naše země, se potýká v poslední době s nedostatkem duchovních
povolání, která jsou tak důležitá pro život církve, Kristova těla.
Po dvou „covidových“ letech jsme letos opět mohli slavit největší svátky normálním
způsobem a bylo krásné vidět, jak se naše kostely zaplnily těmi, kteří toužili prožít
a oslavit Kristovu oběť i zmrtvýchvstání. Kristova láska se dotýká lidských srdcí
i ve 21. století a věříme, že i dnes oslovuje muže i ženy a zve je k celoživotnímu
následování a službě.
V tomto období se mnozí připravují k maturitě a my, vaši pastýři, také vás vyzýváme,
abyste neodporovali možná jen velmi jemnému volání, kterým vás náš Pán k sobě
přitahuje. Vězte, že vás chce ve své službě učinit šťastnými a užitečnými pro druhé!
A i když termín pro odevzdání přihlášek do semináře je u konce, vězte, že žádný
biskup ani v těchto dnech a týdnech vás neodmítne a rád se s vámi setká. Církev vás
potřebuje!
Obracíme se také na vás, všechny věřící, abyste se v našich farnostech, v rodinách
i sami osobně na tento úmysl intenzivně modlili. Zítra začne Týden modliteb za
duchovní povolání, který vyvrcholí Nedělí Dobrého pastýře. Zveme vás tedy
k modlitbě a moc o ni prosíme! Sám Pán přece říká: „Proste proto Pána žně, ať vyšle
dělníky na svou žeň!“ (Mt 9, 37). Zvláště doporučujeme adoraci eucharistického Pána,
Denní modlitbu církve nebo modlitbu růžence. Spolubratry kněze vyzýváme, aby na
tento úmysl slavili mše svaté a tuto prosbu pravidelně zařazovali mezi přímluvy.
Věříme, že Pán naše modlitby vyslyší a naší církvi nebudou chybět ti, kteří hlásají Boží
slovo, vysluhují svátosti a vedou lid do Božího království.
Všem vám žehnáme
Vaši čeští a moravští biskupové
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den

Mše svaté v Prostějov od 24. 4. do 1. 5. 2022
liturgická oslava

neděle
1. 5.

3. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ

pondělí
2. 5.

Památka sv. Atanáše, biskupa a
učitele církve
Svátek sv. Filipa a Jakuba,
apoštolů

Úterý
3. 5.
Středa
4. 5.

Středa po 3. neděli velikonoční

Čtvrtek
5. 5.

Čtvrtek po 3. neděli velikonoční

Pátek
6. 5.

Památka sv. Jana Sarkandra, kněze a
mučedníka

sobota
7. 5.

Sobota po 3. neděli velikonoční

neděle
8. 5.

4. NEDĚLE
VELIKONOČNÍ
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kostel nebo kaple
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa v Krasicích
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla

čas
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30
8:00
18:30

Povýšení sv. Kříže

18:00

Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
Povýšení sv. Kříže
sv. Petra a Pavla
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Jana Nepomuckého
Povýšení sv. Kříže
sv. Cyrila a Metoděje
sv. Petra a Pavla
Povýšení sv. Kříže
sv. Josefa v Krasicích
sv. Petra a Pavla

8:00
17:00
18:30
6:30
8:00
17:30
8:00
18:00
18:30
7:00
8:00
17:00
7:30
9:00
9:00
10:30
18:00
18:30

